Kapoenen
Zondag 04/03
De leiding heeft een geheime brief gekregen, en is een schat op ons scoutsterrein verstopt. Het enige
probleem is dat we niet weten wie dat heeft gedaan, wanneer het is verstopt en waar ergens. Willen
jullie helpen met deze schat te bemachtigen? Dan moet je zeker komen van 14 uur tot 17 uur naar
ons mysterieus terrein in Beisem.

Zondag 11/3
!Omgekeerd alles we doen vandaag. Moeilijk? Wen er maar aan want vandaag doen we alles
omgekeerd. Denk jij dat dit een makkie is voor jou? Kom dan zeker je achterstevoren talent tonen in
ons knotsgekke scoutslokalen in Beisem van 14 uur tot 17 uur. Dan tot!

Zondag 18/3
Helaas pindakaas vandaag zullen jullie even afscheid moeten nemen van jullie leiding. Wie dat ons
komt vervangen das nog een groot geheim, maar het zal minstens even leuk worden. De mysterieuze
gasten verwachten jullie van 14 tot 17 uur aan de lokalen in Beisem!

Zondag 23-25/3
Jippiee dit weekend is ons 2de weekend!! Dit weekend gaan we op boeren en boerinnen weekend,
zet je botten dus al maar klaar. Alle informatie is te vinden hieronder, tot dan!

Zondag 1/4
Vandaag is het helaas geen vergadering waant het is Pasen. Zoek en smul maar lekker veel paaseitjes.
Mmmhhhh

Dikke zoentjes van jullie kapoentjes (leiding)

GUPI X

ILLA X
LANA X

RINO X

OONA X TCHILLA X

Weekendbericht
Vrijdag 23 maart tot zondag 25 maart gaan we op weekend.
Joeeeeeepieeeeeee!
Het thema is boeren en boerinnen : verkleed je dus in een
ferme boer/boerin
Wat nemen we mee?
•

Slaapzak en matje (liefst geen veldbed)

• Toiletgerief: tandenborstel,
tandpasta...
• Kleren: scoutsuniform, ondergoed en
sokken, verkleedkleren, pyjama, jas…
•

Keukenhanddoek met naam op!

•

Kids ID

•

Eventuele medicatie

!zet in al je kleren je naam!
We spreken vrijdag om 19
uur af aan de Warotzaal.
Zondag kan je mama/ papa
je komen halen aan de (nog
geheime) locatie om 12 uur.

Inschrijvingsstrookje
Ik, ………………………………………………………………………………………,
ouder van………………………………………………………………………………,
geef mijn kapoen de toestemming om mee te gaan op het
weekend van vrijdag 23 tot zondag 25 maart en stort hiervoor
25 EURO op het rekeningnummer BE 16 7343 9815 2774 met
de vermelding “kapoenenweekend + naam kapoen”.

Kabouters
Zondag 4 maart
Vandaag spelen we 1 tegen allen ☺ Laat zien hoe snel jullie onze opdrachten
kunnen uitvoeren en denk al eens na over een opdracht die de leiding moet doen
als jullie slagen ;) Wij verwachten jullie allemaal van 14u tot 17u aan onze
lokalen.
Zondag 11 maart
is het een vliegtuig? is het een vogel?
nee, dat is het niet!
het is mega mindy, die je aan de hemel ziet!
Jaja, vandaag is het SUPERHELDENVERGADERING!! Kom van 14 u tot 17u
verkleed als jullie favoriete superheld naar onze lokalen!
Zondag 18 maart
Vandaag zullen jullie je liefste leiding
moeten missen want het is
leidingswissel! Benieuwd wie jullie
nieuwe leiding voor één zondag zal zijn
en wat jullie gaan spelen? Kom dan
zeker naar onze lokalen in Beisem van
14u tot 17u.
Vrijdag 23 tot en met zondag 25 maart
Jeeeeej ons tweede weekend is daar! Het wordt weer een weekend vol plezier en
gezelligheid. Lees zeker het weekendbericht op de volgende pagina voor meer
info!
Zondag 1 april
Vandaag is jammer genoeg geen vergadering… Wij wensen jullie allemaal een
VROLIJK PAASFEEST!

Weekendbericht
Liefste kabouters,
Ja ja, het is weer zo ver, wij gaan gezellig op weekend! Oefen jullie
moves op de catwalk nog maar eens en bedenk al wat leuke poses,
want dit weekend is het TOPMODELLEN weekend!! Wij verwachten
jullie vrijdag om 19u30 aan de lokalen (locatie wordt nog meegedeeld
via de site, dus houdt dit zeker in het oog!) en zondag kunnen jullie
om 12u30 terug worden opgehaald. Wat mogen jullie zeker niet
vergeten?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Matras en slaapzak
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam…)
Keukenhanddoek
Pyjama
Ondergoed en sokken
Uniform
Zaklamp
Warme kleren
Regenjas
Warme schoenen
Kids ID
Je beste topmodellen outfit
Leuke accessoires

Wij hebben er alvast mega veel zin in! Hopelijk tot dan! Dikke kussen
van jullie leiding,

Roeni, Twix, Zago, Yaya en Azora xxx
--------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrookje:
Ik, ……………………………………………………………, ouder van…………………………………………………………..,
geef mijn kabouter de toestemming om mee te gaan op weekend van vrijdag 23 maart tot
en met zondag 25 maart en stort hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE38 7340 1848
4872 met de vermelding ‘kabouterweekend + naam kabouter’.

WELPEN
Zondag 4 maart
Vandaag is het

EXTREEMvergadering, alles wat wij normaal doen

gaan wij vandaag in het extreme doen!!!!! Extreem luid de nesten zingen,
extreem voetballen, extreem [vul hier in],… en het allerbelangrijkste; extreem
veel plezier maken!!!

Zondag 11 maart
Hallo, bonjour, ciao, привет, hello, 你好, hola,...
Hebben jullie ooit al eens de hele wereld in één dag
rond gereisd??? Nog nooit?? Dan is het vandaag je
kans om het eens te doen want vandaag spelen we
het reis rond de wereld spel!! Van 14 tot 17u aan
onze lokalen.

Zondag 18 maart
Vandaag is het leidingswissel dus zullen jullie voor een dag andere leiding
hebben! Van 14 tot 17u aan onze lokalen.

Vrijdag 23 tot en met zondag 25 maart
Joepie!!!!! Dit weekend gaan we op ons tweede weekend en dit zal nog leuker
worden dan ons eerste weekend!!! Lees zeker het weekend bericht op de
volgende pagina voor meer info!

Zondag 1 april
De eeuwig gestelde vraag: eerst het goede of het slechte nieuws? We zullen
beginnen met het goede! Het goede nieuws: het is Pasen!! Het slechte nieuws:
dus het is geen vergadering… Jullie zullen het zeker
druk genoeg hebben met al die chocolade- eitjes te
rapen of met deze op te eten… we wens jullie in elk
geval een ZALIG PASEN!!!!

WEEKENDBERICHT
Liefste Welpen,
Dit weekend is het eindelijk zo ver: ons tweede weekend!! We
verwachten jullie om 19u30 aan de lokalen (de locatie zal nog worden
meegedeeld via de site, dus houdt deze zeker in het oog!) en zondag
zullen jullie om 12.30u terug worden opgehaald.

Wat mogen jullie zeker niet vergeten?
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Luchtmatras & slaapzak
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam,…)
Keukenhanddoek
Pyjama
Ondergoed & sokken
Uniform!!
Zaklamp
Warme kleren
Regenjas
Warme schoenen
Kids ID

Wij hebben er alvast super veel zin, hopelijk jullie ook!!

Kolo, Rambo, Lou, Aziza & linka

Inschrijvingsstrookje:
Ik, ……………………………………………………………………………, ouder van
………………………………………………………………………….., geef mijn welp de toestemming om
mee te gaan op weekend van vrijdag 23 maart tot en met zondag 25 maart en stort
hiervoor 25 EURO op het rekeningnummer BE38 7340 1848 4872 met de vermelding
‘welpenweekend + naam welp’.

JOGI’S
Zondag 4 maart
Om de maand goed te beginnen vliegen we er direct in een stadsspel!
Kom OP TIJD om 13u55u naar onze lokalen in Winksele, zodat we dan
gezamenlijk de bus kunnen nemen. We nemen een bus om 14u09, vlak
bij de lokalen, aan de Kraal. Indien je een buskaartje/buzzypas hebt,
breng deze dan zeker mee. Om 17u30 zullen we terug zijn aan de
lokalen. We kijken er al naar uit!

Zondag 11 maart
Wil jij je kookkunsten eens naar boven halen? Kom dan naar onze
superlekkere
Welkom van 11 tot 14u aan de
lokalen in Winksele.

Zondag 18 maart
Vandaag is het
. Wat jullie
gaan doen blijft dus nog een verassing.
Maar één ding is zeker, hoe meer zielen,
hoe meer vreugde!! Welkom van 14u tot
17u aan de jogi-lokalen.

Zondag 25 maart
Vandaag doen we de ‘back to the classics’ vergadering! Met al die
nieuwe hipes van tegenwoordig worden de klassieke spelletjes al eens
vergeten. Daarom steken we vandaag de klassiekers nog eens in de
spotlights. Zin om schipper mag ik over varen, tik tak boem, dikke berta
en nog veel meer te spelen? Kom dan naar ons lokaal in Winksele van
14 tot 17u voor een namiddag vol plezier!

Zondag 1 april
Helaas, vandaag is het geen vergadering want het is
! Bewaar
jullie energie dus voor het rapen van paaseieren. De leiding wenst jullie
alvast een vrolijk Pasen!!!

Veel kusjes en knuffels,
Emma, Brecht, Ziggy en Elisa xxxxxx

JONGVERKENNERS
Zondag 4 Maart

Aangezien we allemaal goeie eters
zijn en onze dagelijkse calorieën
binnen moeten hebben, heten wij
jullie van harte welkom in onze
woudloperskeuken!
Samen gezellig leren koken op zen
scouts zodat we natuurlijk ook goed
voorbereid zijn voor ons kamp! Jullie
zijn welkom van 10u tot 13u aan de
lokalen in Beisem en neem 3 euro
mee als vergoeding voor al het lekkers dat jullie krijgen!
Zondag 11 Maart
Prinses Baba is op zoek naar liefde. Deze prinses is erg
materialistisch ingesteld en wil daarom aanbidders die haar
goud geven. Jullie gaan voor haar moeten strijden door goud te
maken en het haar te geven. Wees een echte prins op het witte
paard en red prinses Baba! Dit allemaal van 14u tot 17u te
beginnen aan onze lokalen.
Zondag 18 maart
Hallowkeeeees, het is vandaag leidingswissel! Jullie gaan ons
jammer genoeg moeten missen, maar we zijn er zeker van dat
de andere leiding dat even goed gaan doen! Kom van 14u - 17u
aan onze lokalen en laat je overwelmen door een nieuw team!
Zondag 25 maart
Voor deze vergadering gaan jullie al jullie verstand moeten
verzamelen en jullie innerlijke mol naar boven moeten halen
want wij spelen DE MOL vandaag! Wie van jullie is de perfecte
kandidaat om de mol te spelen? En wie van jullie is de perfecte

kandidaat om de mol te ontmaskeren? Kom op tijd naar onze
lokalen zodat we er meteen kunnen invliegen! (14u-17u)
Neem een centje mee voor een drankje op het
einde.
Zondag 1 april
Neenee, het is geen mopje maar het is echt geen
vergadering vandaag… :’( Geniet van jullie
paaseieren!

GIVERS
Vrijdag 2 maart
Het moment waarop we allen zo lang hebben gewacht: Shut Up And
Dance!! Onze grootste geldinkomst, de grootste activiteit van de
givers, ons paradepaardje!! Natuurlijk gaat dit niet vanzelf en zal er
ook hard gewerkt moeten worden.
Gelukkig hebben we hier gemotiveerde givers voor die dit allemaal in
orde brengen! We spreken af om 17 uur aan de ouden tijd in Herent,
wees op tijd want er wacht ons nog veel werk om alles voor te
bereiden! Wij zullen avondeten voorzien, neem wel zeker een centje
mee, want het gewonnen geld meteen opdoen aan ons eten zou niet
zo een slimme zet zijn…
De fuif zal om 21u00 beginnen en iedereen heeft daar zijn shiften.
Rond 5 uur, nadat dj absinthe de zaal weer al eens op zijn gekende
manier in vuur en vlam heeft gezet, ruimen we nog snel de zaal op. We verwachten dat jullie rond 6
uur ’s ochtends kunnen beschikken (tenzij de ouders dit echt niet zien zitten, zie eerdere activo en
mails).
Om wat activo-plaats te besparen worden de rest van de gegevens via mail en facebook gestuurd. Dit
gaat dan over regels (zoals omtrent het alcoholgebruik en dergelijke), de shiften,..
Voor de rest, amuseert u vooral!
Zondag 11 maart
Veltem-Beisem, op een normale dag een rustig, zonnig, gezellig dorpje
waar de givers elke zondag samenkomen om gezellig bij te praten en te
spelen. Deze keer niet dus. Er is namelijk een moord gepleegd!! De dader
is gevlucht en heeft men nog niet kunnen vatten en de politie geraakt er
maar niet uit. Nu blijkt dat de overledene zijn geest door Valak, het
welgekende monster uit ‘The Conjuring’, is opgedragen om de givers een beangstigend bezoekje te
brengen tot de moordenaar is gevat.
Stoere kerels zoals Bart Vandenhout hebben hier geen schrik voor, Clara Clerix daarentegen hoort al
de vreselijke krijsen die zij op de welbewuste filmavond voldoende heeft laten horen, terugkomen.
Aangezien absoluut niemand van de givers deze vreselijke sonate opnieuw wilt horen, besluiten ze
maar om samen zo rap mogelijk de moordenaar te vatten.
Is het iemand van Veltem en omstreken, is het iemand die we kennen, zo ja is het IEMAND VAN DE
GIVERS MISSCHIEN ???!!! Help ons de dader te vatten en te ontdekken wat zijn identiteit is van 14
uur tot 17 uur aan de giverlokalen!

Zondag 18 maart
Goed en slecht nieuws… Het goede nieuws is dat het vandaag scouts is, het slechte nieuws is dat
jullie leiding andere oorden zal opzoeken. Maar niet getreurd, want wij zullen vervangen worden
door minstens even waardige opvolgers/collega’s. Wat deze nieuwe leiding voor jullie in petto heeft,
is voorlopig nog een verrassing, maar het zal alvast iets spectaculairs zijn hebben we van horen
zeggen! Ook al kan het natuurlijk nooit zo leuk worden als met ons, ze gaan toch hun best doen, dus
wees maar ook braaf en dan zien we elkaar volgende week. Leidingswissel it is!
Vrijdag-Zondag 23-25 maart
Yess yess, het is weer tijd voor een giverweekend!! Hoewel sommigen onder jullie wegens
paasexamens andere verplichtingen hebben, leken de meesten toch liever voor deze datum te
opteren. Volgend weekend maken we dat meer dan goed voor de mensen die nu niet mee kunnen!
Het belooft wel weer een fantastisch-veelbelovend-nog steeds non alcoholisch-de
leidingrespecterend-nee tegen overmatig lawaai-maar wel nog super vet weekend te worden. Dus
allen zeker aanwezig! Meer informatie volgt nog wel via facebook en mail, we zullen vrijdag avond
vertrekken en zondag rond de middag moe maar voldaan terug huiswaarts keren. Strookje onderaan
niet vergeten afgeven!!
Zondag 1 april
Ook al staat iedereen te springen om naar de vergadering te komen, er zal helaas geen vergadering
zijn, want het is Pasen. Een ideaal moment dus om nog wat bij te studeren of, voor zij die het nodig
hebben, nog steeds te bekomen van ons geslaagde weekend!

Groetjes, kusjes en nog steeds nazinderend van de geslaagde fuif-energierijke hartjes van jullie
ongelooflijke leiding! Nog maar 142 nachtjes slapen tot ons kamp, jawadde dadis ier al bekans vandà
e!

Ik, ………………………………………………………………., ouder van …………………………………………………………..
verklaar hierbij dat mijn zoon/dochter mee mag op het giverweekend van vrijdag 23 maart tot en
met zondag 25 maart 2018. Ik stort hiervoor zo snel mogelijk 25 euro op het rekeningnummer BE68
7344 1110 7934.

